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Cechy
Wymagany jest zestaw ONE Bluelab Connect Stick, 
sprzedawany osobno

Miganie wysokiego i niskiego alarmu z 
blokadami sterowania bezpieczeństwem

Możliwość rejestrowania danych lokalnych i w chmurze 
(pobierz bezpłatne oprogramowanie Bluelab Connect)

"Bezpieczny dla roślin" zielony wyświetlacz 
LCD o regulowanej jasności i kontraście

Dostosowanie ustawień sterowania z lokalnego 
komputera za pomocą oprogramowania do łączenia

Automatyczne wznowienie dozowania po 
ponownym uruchomieniu po utracie mocy

Możliwość zdalnego przeglądania danych i 
bieżącego stanu za pośrednictwem Google Docs ™ 
*

Wodoodporny, możliwy montaż na ścianie.

Automatyczna kontrola i monitorowanie systemu 
pH ze zbiornikami nawet do 760 litrów

W komplecie 4-metrowy przewód 
odporny na działanie kwasów / zasad

Duży, czytelny wyświetlacz Zasilacz - końcówki międzynarodowe
Prosta kalibracja pH za pomocą przycisku z 
instrukcją wyświetlaną na ekranie Oddzielna sonda temperatury 

Bluelab (dla pH ATC)Łatwe w nawigacji menu do programowania i regulacji
ustawień Wymienne podwójne złącze 
Blokady dozowania w celu ochrony przed 
nadmiernym przedawkowaniem Wymienna pompa perystaltycznam, i przewody

Co jest bezpieczne dla rośliny? Zielone światło jest bezpieczne dla ciągłego wzrostu 
podczas stadium owocowania rośliny w "Fazie ciemności" 
Do czego służą blokady dozowania?  Wbudowane są w funkcję bezpieczeństwa, która 
zatrzymuje dawkowanie pH, jeśli wykryty zostanie błąd w systemie (więcej informacji można 
znaleźć w FAQ).

Bluelab pH Controller Connect

Symbol wł.
alarmu

Symbole kontroli
 dozowania w 
górę i w dół

Wyświetlanie pH Symbol udanej kalibracji pH

Przycisk 
kalibracji  pH

Perystaltyczna
pompa z 
osłoną 

Rurka wlotowa

Rurka wylotowa

Status podłączenia
 kontrolera pH

Wejście 
zasilania

Złącze BNC 
sondy pH

Sonda temperatury 
Bluelab (dla pH ATC)

sonda Bluelab 
ph

ATC symbol Wejście sondy 
temperatury

Przycisk "w górę"  

Przycisk Menu

Przycisk Enter 

Przycisk "w dół"

końcówka do 
przech. sondy 
ph

Trzymaj końcówkę sondy pH wilgotną
przez cały czas, aby uniknąć trwałego uszkodzenia
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 PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI KROK PO KROKU PRZED 
ROZPOCZĘCIEM PIERWSZEGO UŻYCIA

1.0 Co jest w pudełku?
Sprawdź zawartość pudełka na podstawie informacji zawartych poniżej.

1 Bluelab pH Controller Connect

2                Sonda pH Bluelab z końcówką do przech.

3 Sonda temperatury Bluelab

4   Uchwyt z przyssawką na sondę pH 

 5 Zasilanie 24 V DC 0.4Amp

6 Adapter wtyczki europejskiej 

7 Adapter wtyczki - UK 

8   Adapter wtyczki - Ameryka półn.

9    Adapter wtyczki - NZ / Australia

10  4-metrowy przewód odporny na 

działanie kwasów / zasad
11  4 x wkręty mocujące 

12 20ml pH 7.0 i pH 4.0 jednorazowego    
użytku saszetki kalibracyjne

13 Korek montażowy dla rurki podającej  
roztwór podstawowy ph 

5

6 7 8 9

2

4

11
13

12
10

3

1

14

 14
  Wymienna perystaltyczna pompa z 

osłoną 
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2.0 WAŻNE - pielęgnacja sondy pH
Sondy pH NIE są wieczne. Starzeją się podczas normalnego użytkowania, a 
następnie psują. Czas życia sondy pH zależy od środowiska, w którym jest 
stosowana i od sposobu jej traktowania. Aby zapewnić długą żywotność 
sondzie, należy postępować zgodnie z poniższym przewodnikiem.

uchwyt sondy ph

końcówka do 
przechowywania 
sondy ph

Roztwór KCl 
do przechowywania 
sondy pH

końcówka 
sondy pH

Złącze BNC

szklana tuba
wewnątrz 
pkastikowej 
sołony Glass bulb

NIE pozwól końcówce sondy wyschnąć. JEŚLI WYSCHNIE "UMRZE"!
NIE wyginaj sondy; to spowoduje pęknięcie wewnętrznej szklanej rurki.
NIE należy stukać w sondę; spowoduje to uszkodzenie szklanej rurki.
NIE zanurzaj zimnej sondy pH w gorącym płynie lub gorącej sondy w zimnej cieczy. Nagłe zmiany 
temperatury może spowodować pęknięcie szkła i trwałe uszkodzenie sondy.
NIE WOLNO zanurzać sondy ph w olejach, białkach lub zawieszonych ciałach stałych, które 
pozostawią powłokę na szkle
NIE próbuj przedłużać przewodu sondy pH.
NIE nawilżaj złącza BNC na końcu przewodu.

Sondy pH zawierają szkło i dlatego są DELIKATNE. Przy dobrej pielęgnacji będą mogły 
służyć dłużej.

Sonda pH firmy Bluelab

Zawsze należy zdejmować nasadkę do przechowywania
 sondy pH przed użyciem
1. Chwyć górną część końcówki i delikatnie obróć w prawo o 

jeden obrót, aby lekko poluzować.
2. Następnie powoli zsuń nasadkę z sondy pH. NIE usuwaj 

całkowicie podstawy nasadki z górnej części zatyczki.
3. Przechowuj zatyczkę w bezpiecznym miejscu. 
Przechowywanie sondy pH
Podczas przechowywania sondy pH końcówka sondy pH musi być cały czas 
wilgotna.Aby przygotować sondę pH do przechowywania, należy dodać 
wystarczającą ilość roztworu do przechowywania kCl do nasadki, tak aby 
końcówka sondy była zakryta. Następnie założyć zatyczkę i przechowywać w 
bezpiecznym miejscu. NIE używać RO (odwróconej osmozy), wody destylowanej 
lub dejonizowanej. Czysta woda zmienia chemię odniesienia, powodując 
śmierć sondy.

Jeżeli sonda pH została przez przypadek wysuszona:
Sonda pH musi być "nawodniona" przez 24 godziny w roztworze do 
przechowywania KCl (nigdy nie używać RO, destylowanej lub dejonizowanej 
wody). następnie po nawodnieniu należy przeprowadzić kalibrację, aby 
sprawdzić, czy sonda doznała trwałego uszkodzenia.

Zdejmowanie nasadki 
sondy

Upewnić się, że końcówka sondy 
jest zanużona w roztworze KCl
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6.0   Podłączanie sondy temperatury Bluelab
Włóż przyłącze sondy temperatury do 
podstawy kontrolera pH, gdzie oznaczone 
jest jako "ATC". Upewnij się, że przyłącze jest 
całkowicie włożone.

4.0    Instalowanie Bluelab pH Controller Connect  
Wybierz odpowiednią lokalizację, którą jest: 
• 2 metry od zbiornika z odżywką Sondy muszą by
zanurzone w roztworze przez cały czas.
• 1,5 metra od gniazdka elektrycznego.
• 2 metry od roztworu pH w górę lub w dół. Rura 

wlotowa musi sięgać dna pojemnika.
• Na odpowiedniej wysokości, aby widzieć

wyświetlacz i dla łatwej obsługi (zaleca się nieco
poniżej poziomu oczu podczas stania).

UWAGA: Unikaj umieszczania kontrolera pH w 
miejscu, w którym może zostać uszkodzony przez 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody, 
soli odżywczych lub regulatora pH.

Zamocuj elementy mocujące przez odpowiednie otwory 
montażowe w górnej i dolnej części obudowy.

Otwory montażowe u góry

Otwory montażowe u dołu

1

2

5.0    Podłączanie sondy pH Bluelab
Podłącz sondę pH do kontrolera za 
pomocą złączki BNC.

Zabezpiecz, wciskając złącze sondy pH i 
przekręcając o ćwierć obrotu.

1

2

3.0    Konfigurowanie Kontrolera Bluelab Connect
Zwróć uwagę na 4-znakowy KOD KLUCZ z tyłu Bluelab pH 
Controller Connect.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w przewodniku "Pierwsze 
kroki" urządzenia Bluelab Connect, aby zainstalować 
urządzenie i oprogramowanie. Dodaj Controller pH do 
oprogramowania.

1

2

wetknąć przekręcić Podpięty

7.0  BEZPIECZEŃSTWO - korzystanie z roztworów pH up i  pH down
W Pół. Am. dostępne są roztwory Bluelab pH Up lub pH Down . 
Można je stosować w stanie nierozcieńczonym przy podłączonym 
kontrolerze pH. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami 
producenta dotyczącymi użytkowania i obsługi. 
UWAGA: Podczas pracy z tym produktem należy nosić okulary 
ochronne i rękawice. Szkodliwy w przypadku połknięcia. Trzymać z 
dala od dzieci. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie do 
żywności, narkotyków ani do użytku domowego. Przeczytaj MSDS 
przed użyciem.

1

1

przyłącze sondy temperatury
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9.0    Montaż wylotowej rurki dozującej.
Włożyć pozostałą rurkę dozującą za pomocą 
szybkozłączki z prawej strony perystaltycznej 
pompy. To jest "wylotowa rurka dozująca".

Przyciąć wylotową rurkę dozującą tak, aby 
znajdowała się powyżej maksymalnego 
poziomu zbiornika. Roztwór podstawowy pH 
musi skapywać do zbiornika substancji 
odżywczych.

UWAGA: Jeśli rurka dozująca zanurzona jest 
w zbiorniku, może wytworzyć syfon. Może on 
 spowodować przepełnienie roztworu 
podstawowego pH.

8.0    Montaż wlotowej rurki dozującej.
Aby wyprostować rurkę:
Wygnij rurkę w przeciwnym kierunku i 
prostuj, przesuwając przez zamknięte palce.

Włóż jeden z końców rurki dozujące ze 
złączką do LEWEJ rurki perystaltycznej pompy 
To jest Wlotowa rurka dozująca

Upewnić się, że rura dozująca wlotu dotrze do 
dna pojemnika z roztworem wyjściowym pH. 
Należy również pozostawić wystarczającą ilość 
rurki, aby rurka dozująca trafiła do zbiornika. 
Utnij rurkę dozującą na wybraną długość.
Użyj dołączonego korka montażowego dla rurki, 
aby umieścić ją w butelce 0,5 - 1 L w butelce 
Bluelab pH Up lub Down. Korek montażowy 
utrzyma rurkę we właściwej pozycji. Włóż rurkę 
dozującą przez otwór w pokrywie i przebij 
pieczęć indukcyjną w butelce.

1

2

1

2

3

Strzałka 
wlotu na 
pokrywie 
pompy’ 

Złączka

Szybkozłączka

Lewa rurka
pompy

Wlotowa rurka 
dozująca

Wlotowa rurka
Dozująca

Wylotowa rurka
Dozująca

Zbiornik z roztworem 
odżywczym

Strzałka wylotowa 
na pokrywie 
pompy‘’  

Rurka dozująca osiąga 
dno pojemnika

korek montażowy

roztwór 
podstawowy 
pH

Prawa rurka pompy

roztwór 
podstawowy
pH
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11.0    Wyświetlane menu i przyciski
Jedno naciśnięcie przycisku "menu" spowoduje 
przejście do menu. Aby wyjść z menu, ponownie 
naciśnij "menu". Zmiany nie zostaną zapisane.

Przycisk " ∧"  (strzałka w górę)  pozwala przesuwać
elementy menu w górę, lub zwiększać wyświetlaną 
wartość.

Przycisk " ∨"  (strzałką w dół) umożliwia przesunięcie
w dół pozycji menu lub zmniejszenie wyświetlanej 
wartości.

Przycisk "enter" pozwala wybrać żądaną opcję widoczną 
na wyświetlaczu lub zapisać wybraną wartość.

Przycisk "cal" służy do kalibracji sondy pH. Długie 
naciśnięcie rozpoczyna sekwencję kalibracji.

Na wyświetlaczu pojawią się następujące symbole, cyfry lub znaki, które oznaczają:

Aby użyć funkcji " Auto-repeat" : Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk " ∧"  (strzałka w gó rę) lub " ∨"  (strzałka w
dó ł), aby przewijać opcje. Zwolnić gdy zobaczysz 
żądaną opcję lub wartość na ekranie.

1

2

4

3

5

6

7

Alarm włączony

Stan kontrolera pH, opcje menu 
lub instrukcje

wskaźniki 
pomyślnej kalibracji

odczyt

Automatyczna 
kompensacja 
temperatury po 
podłączeniu sondy 
temperatury

Kierunek 
kontroli pH -
w górę LUB w dół

10.0    Podłączanie źródła zasilania
Wybrać i podłączyć odpowiedni zasilacz sieciowy 
odpowiedni dla danego kraju.

Podłączyć zasilacz do podstawy kontrolera pH 
tam, gdzie oznaczono "PWR". Podłączyć 
adapter do zasilania sieciowego.

Włączyć zasilacz sieciowy. Kontrolera pH 
przeprowadzi test sekwencyjny wyświetlacza.

Tryb "monitorowania jest domyślnie ustawiony, gdy 
urządzenie jest włączane po raz pierwszy.
UWAGA: Kalibrację pH należy wykonać przed 
pierwszym użyciem, patrz rozdział 14.0.

1

2

3

4

Podłączenie 
zasilania 
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12.0    Ustawienia fabryczne 
Wartość kontrolera pH jest domyślnie ustawiona na następujące wartości:

Uwaga: "Czas pracy pompy" [HH: MM: SS] to czas dozowania pompy. "Czas pracy 
produktu" [Hrs] to czas, przez jaki kontroler był używany. Czas pracy pompy i 
urządzenia nigdy nie są resetowane, nawet po wymianie pompy.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne kontrolera ph w dowolnym momencie:

• Odłączyć zasilanie
• Naciśnąć i przytrzymac przycisk "cal", a następnie ponownie podłączyć zasilanie.
• Po wyświetleniu "Przywróć ustawienia fabryczne" na ekranie zwolnić przycisk "cal". 

1

2

Monitor
5.8
On

 6.5
 5.6

Down/Acid

•Mode
•Set pH
•Alarm
•HighAlarm
•LowAlarm
•Dose"UP"/"Dn"
•OnTime 1Sec

10Min
100% On
16
2

 Off

• OffTime
• Backlight
• Contrast
• 2/3pt Cal
• EarthLink
• Język  eng
• pH Calibration none

13.0    Zmiana języka wyświetlania 
Nacisnąć " menu" . Nacisnąć " ∨" , aby znaleźć 
język. Nacisnąć " Enter" , aby wybrać.

Nacisnąć "∨" lub "∧", aby znaleźć wymagany 
język.

Naciśnąć "Enter", aby zapisać wybór języka. 
Naciśnąć "menu", aby wyjść z menu.

1

2

3
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14.0    kalibracja pH

Kalibracja pH jest ważna przed pierwszym użyciem. Zapewnia dokładne 
pomiary pH i / lub dozowanie roztworu podstawowego pH. Sonda temperatury 
Bluelab NIE wymaga kalibracji.

Aby uzyskać dokładne odczyty pH, sonda pH jest czyszczona i ponownie kalibrowana, 
gdy:

• Od ostatniej kalibracji pH minęło 30 dni, a wskaźniki pomyślnej kalibracji nie są 
wyświetlane.
• Odczyty różnią się od tego, czego się spodziewałeś.
• Kontroler pH zostaje przywrócony do ustawień fabrycznych.
• Sonda pH zostaje zastąpiona nową.

Jeśli sonda pH była używana, należy ją oczyścić przed kalibracją pH. Patrz Czyszczenie 
sondy pH w rozdziale 26.0. Nowe sondy pH nie wymagają czyszczenia.

Najlepsza kalibracja pH

Dokładność odczytu pH zależy od dokładności i wieku zastosowanych 
roztworów kalibracyjnych oraz użytkowania i czystości końcówki sondy pH.
• Upewnij się, że sonda pH została wyczyszczona i opłucz czystą wodą pomiędzy 
roztworami kalibracyjnymi, aby zmniejszyć zanieczyszczenie roztworów pH.
• Należy stosować wyłącznie świeże nieskażone roztwory kalibracyjne.
• Kalibruj pH w tej samej temperaturze co mierzony roztwór.
• ZAWSZE kalibruj sondę pH pH 7,0, a następnie pH 4,0 i / lub pH 10,0.
• Umieść czujnik temperatury w roztworze kalibracyjnym za pomocą sondy pH 
podczas kalibracji.

Kalibracja pH obejmuje czyszczenie końcówki sondy pH, a następnie kalibrację w 
DWÓCH lub TRZECH ROZTWORACH.

Jeśli wykonujesz kalibrację wg DWÓCH roztworów, pamiętaj:
Jeśli oczekuje się odczytu poniżej pH 7,0, należy użyć roztworów kalibr. pH 7,0 i pH 4,0.
Jeśli oczekuje się odczytu powyżej pH 7,0, należy użyć roztworów kalibr. pH 7,0 i pH 10,0.
Kalibracji za pomocą 3 roztworów potrzebujesz gdy:
Gdy oczekiwane są wskazania powyżej i poniżej pH 7,0, należy stosować pH 7,0, pH 4,0, 
a następnie roztwór kalibracyjny  pH 10,0. Konieczne będzie włączenie kalibracji  3-
punktowej w menu ustawień. Aby przeprowadzić kalibrację pH, należy wykonać 
czynności opisane na następnej stronie.

Przechowywanie i korzystanie z roztworów kalibracyjnych

• Zawsze zakładać pokrywkę z powrotem po użyciu, na 
butelkę inaczej rozpocznie się parowanie, co sprawi, że 
roztwór stanie się bezużyteczny.
• NIE WOLNO mierzyć bezpośrednio w butelce. Nałóż 
niewielką ilość do czystego pojemnika i wylać po użyciu.
• Nigdy nie dodawać wody do roztworów.
• Przechowywać w chłodnym miejscu.



11

14.0    Kalibracja pH kontynuacja.
Aby skalibrować pH

Wyczyść końcówkę sondy pH. Patrz rozdział 
26.0 (sonda pH nie wymaga czyszczenia 
przed pierwszym użyciem).

Wartość domyślna kalibracji jest ustawiona na 
dwupunktową kalibrację. Jeśli wymagana jest 
kalibracja trzypunktowa:
a) a) Naciśnij "menu".
b) b) Wciśnij "∨", aby znaleźć "2/3 punktową

kal". Naciśnij enter'.
c) c) Naciśnij "∨", aby wybrać "3". Naciśnij

enter'. Kiedy na ekranie pojawi się "saved",
dostępna jest teraz kalibracja trójpunktowa.

W oddzielnych plastikowych pojemnikach 
przygotuj niewielką ilość : świeżej kranówki 
roztwory kalibrac. pH7,0 pH 4,0 i/lub pH 10,0.

Kalibracja pH 7,0 
a) Upewnij się, że podłączono kontroler pH.
b)

c) 

Naciśnij i przytrzymaj "cal" przez trzy sekundy. 
Wyświetlony zostanie "pH 7 Calibrate".
Umieść czystą końcówkę sondy pH w 
roztworze kalibracyjnym pH 7.0. Naciśnij "cal".

d) Kalibracja jest zakończona, gdy wszystkie 
"· na ekranie stają się stałe. Na ekranie 
pojawi się" OK" i pojawi się wskaźnik " pH 7" 
wskazujący pomyślną kalibrację pH 7,0.
e) Teraz możesz skalibrować do pH 4,0 i/lub 
pH 10.0

pH 4,0 i/lub kalibracja pH 10,0
a) Wypłucz końcówkę sondy w świeżej wodzie z
kranu, strząśnij nadmiar wody. Umieść czystą
końcówkę sondy pH w roztworze kalibracyjnym
pH 4,0 lub pH 10,0. Naciśnij "cal".
b) Kalibracja jest zakończona, gdy wszystkie
"·" na ekranie przestają migać. Na ekranie 
pojawi się "OK" i pojawi się wskaźnik "pH 4" lub 
"pH 10",wskazujący pomyślną kalibrację pH.
c) Jeśli potrzebujesz kalibracji trzypunktowej,
powtórz "5a" i "5b" przy użyciu pH 4,0 lub pH 
10,0, w zależności od tego, który roztwór nie 
został użyty.
d) Kontroler pH został skalibrowany i jest
gotowy do użycia.

Po kalibracji pH Kontroler pH powraca do 
trybu "Monitor".
W razie potrzeby przejdź do trybu "Control".

UWAGA: Jeśli komunikat "Failed <e>" jest wyświetlany na 
ekranie podczas kalibracji, patrz rozdział 27.0 
Rozwiązywanie problemów.

1

2

3

4

5

6

naciśnij przycisk kal

naciśnij przycisk cal

udana kalibracja pH 7

gotowy do kalibracji pH 4 lub pH 10

roztwór kalibracyjny 
pH 7.0 

roztwór kalibracyjny
pH 4.0, lub
pH 10.0

wyczyść sondę pH

opłucz w wodzie z kranu

pomyślna kalibracja 
pH  7 i 4

pomyślna kalibracja 
pH  7 i 4 i 10
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15.0    Montaż/umiejscowienie sond
Końcówka sondy pH firmy Bluelab musi być zanurzona w cieczy, aby mógł nastąpić pomiar. 
Opcjonalnie można używać sondy temperatury Bluelab, ale wymagana jest, automatyczna 
kompensacja temperatury (ATC) lub włączenie "Earthlink".

• Nie wlewaj skoncentrowanego roztworu odżywczego ani regulatora pH 
bezpośrednio do sond w zbiorniku. Mocne kwasy, alkalia i składniki odżywcze 
uszkadzają sondy, wyzwalają alarmy (jeśli są włączone), powodują przypadkowe 
dozowanie pompy lub przerwanie dawkowania lub zakłócają program kontroli.

• Aby zapewnić dokładność, upewnij się, że sondy znajdują się w obszarze, w którym 
roztwór w zbiorniku został dobrze wymieszany.

• Sondy pH i temperatury mogą być całkowicie zanurzone w roztworze. 

Zamontuj (opcjonalnie) uchwyt sondy pH do tuby 
sondy, nakładając go delikatnie.

Umieść sondę pH w zbiorniku i przyciśnij przyssawkę 
do boku zbiornika, na tyle aby końcówka sondy pH 
znajdowała się zawsze w roztworze. Zapobiega to 
uszkodzeniu sondy przed jakimkolwiek ruchem w 
zbiorniku.

Umieść sondę temperatury obok sondy pH.

1

2

3

16.0    Ustawianie wymaganego pH
Naciśnij "menu".

Naciśnij " ∨" , aby znaleźć " Set pH" .
Naciśnij " Enter" , aby wybrać.

Naciskaj " ∨"  lub " ∧" , aż na wyświetlaczu
głó wnym pojawi się żądane pH. Naciśnij " Enter" , 
aby zapisać wartość.
Uwaga: Jeśli już ustawiłeś wysokie i niskie 
wartości alarmowe, możesz zobaczyć, że 
wartości zmieniają się w zależności od 
ustawianej wartości pH.

1

2

3

17.0Ustawianie  kierunek doz.- dla roztworu o wartość pH w górę, dół

Naciśnij "∨", aby znaleźć "Dose Up / Dn".
Naciśnij przycisk Enter, aby wybrać.

Naciśnij "∨" lub "∧", aby wybrać kierunek
dozowania odpowiadający roztworowi 
podstawowemu pH używanemu w systemie. 
Naciśnij "Enter", aby zapisać.
Uwaga: Wybierz "Dn / Acid" dla kwasu (roztwór 
obniżający pH). Wybierz "Up / Alkali" dla 
alkaliów (roztwór o wartości pH w górę). 

3

1

2
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18.0    Ustawawianie dozowanie OnTime i Off Time

• "OffTime" to czas opóźnienia między każdą dawką. Daje to systemowi czas na 
dokładne wymieszanie roztworu podstawowego pH, tak aby kontroler pH mógł 
zmierzyć zmiany dokonane przed ponownym podaniem dawki. Czas wyłączenia 
można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut.
• Rozpocznij od długiego "OffTime" i skróć w trakcie. Im dokładniejsze jest 
mieszanie w zbiorniku, tym krótszy może być czas "OffTime"

Aby ustawić wartość OnTime:

Naciśnij "menu".

Naciśnij "∨", aby znaleźć "OnTime".
Naciśnij enter'.

Naciśnij " ∨"  lub " ∧"  , aby wybrać 
ustawienie  dozowania OnTime w 
sekundach. Naciśnij " Enter" , aby zapisać.

Aby ustawić wartość OffTime:

Naciśnij "∨" , aby znaleźć "OffTime". 
Naciśnij enter'.

Naciśnij "∨"  lub "∧" , aby wybrać 
ustawienie dozowania OffTime w minutach. 
Naciśnij "Enter", aby zapisać.

1

1

2
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Cykl dozowania perystaltycznej pompy obejmuje czasy działania OnTime i OffTime . 
Symbol strzałki na wyświetlaczu będzie migał podczas cyklu dozowania. Wymagane 
będzie ustawienie OnTime i OffTime, aby trzy cykle dozowania zmieniały wartość pH o 
0,1 pH. 

•"OnTime" to czas, przez który pompa perystaltyczna będzie dozowała.  Czas 
"OnTime" można ustawić w zakresie od 1 do 60 sekund.
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19.0    Ustawianie alarmów(opcjonalnie)

Aby ustawić wartość "High Alarm":

Naciśnij "menu".

Naciśnij "∨", aby wybrać "Alarm High". 
Naciśnij enter'.

Naciśnij " ∨"  lub " ∧" , aby wybrać żądaną 
wartość. Naciśnij " Enter" , aby zapisać.

Aby ustawić wartość "Low Alarm":

Naciśnij "∨", aby wybrać "Alarm Low". 
Naciśnij enter'.

Naciśnij "∨" lub "∧", aby wybrać żądaną 
wartość. Naciśnij "Enter", aby zapisać.

Aby włączyć alarm:

Naciśnij "∨", aby znaleźć "Alarm". Naciśnij enter'.

Naciśnij "∨" lub "∧", aby wybrać "Włącz". 
Naciśnij "Enter", aby zapisać wartość i 
włączyć alarm. Naciśnij "menu", aby wrócić 
do głównego ekranu.

1

1

1
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20.0    Podgląd bieżących ustawień

Użyj tej opcji, aby wyświetlić zaprogramowane ustawienia w dowolnym momencie.

Naciśnij "∨" lub "∧" w trybie "monitor" lub 
"control". Ustawienie każdej wartości jest 
wyświetlane u dołu ekranu.

Wyświetlacz powróci do wyświetlania 
"Wymaganego pH", jeżeli po 1 minucie nie 
zostanie naciśnięty żaden przycisk.

1

2

Funkcja alarmu ostrzega, gdy roztwór odbiega zbyt daleko od pożądanego pH. Gdy
wystąpi stan alarmowy, zaczną pulsować wartości pH i symbol alarmu na ekranie.
Jest to stan "blokady alarmu". Wszelkie dawkowania zostaną zatrzymane. Jeśli
mierzone wartości wrócą z powrotem do granic które wybrałeś, alarm i symbol pH
przestanie migać, oraz rozpocznie się dozowanie.
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21.0    Zalewanie pompy / dozowanie ręczne

Naciśnij "menu".
Naciśnij "∨", aby znaleźć "Pump Ovrde". Naciśnij "Enter", aby 
wybrać.
Naciśnij "∨" , aby ręcznie obsługiwać pompą. Zwolnij 
przycisk, aby zatrzymać pompę, gdy zobaczysz, że 
roztwó r podstawowy zaczyna kapać z rurki dozującej 
do zbiornika. Naciśnij " menu" , aby wyjść.
Jeśli rurka dozująca została chwilowo przesunięta w kroku 1, 
umieść ją z powrotem, aby roztwór pH kapał do zbiornika / 
zbiornika.

ZMIANA ROZTWORU PODSTAWOWEGO: Jeśli zmieniasz roztwór z pH UP na pH DOWN i 
odwrotnie, MUSISZ NAJPIERW przepłukać rurkę dozującą wodą, aby uniknąć reakcji 
chemicznej.

1
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22.0    Ustawianie trybu
Użyj "mode", aby wybrać funkcję pH kontrolera. Tryb "Monitor" pokazuje aktualny odczyt pH 
roztworu. Jest to domyślne ustawienie fabryczne. Tryb "Control" pozwala kontrolerowi na 
dozowanie roztworu podstawowego pH do ustawionych wartości. Dozowanie NIE wystąpi, gdy:
• Kontroler pH jest w trybie "monitor"
• Kontroler pH jest w stanie alarmu
• Jeśli kontroler pH wyczuje, że dawkowanie nie ma wpływu na system (po 15 
cyklach dawkowania)
• Temperatura roztworu przekracza 50 ° C lub jest poniżej 0 ° C
Aby ustawić tryb "monitor":

Naciśnij "menu".

Naciśnij "∨", aby wybrać "Tryb". Naciśnij enter'.

Naciśnij "∨" lub "∧", aby wybrać "monitor", a 
następnie naciśnij "Enter", aby zapisać tryb. 
Naciśnij "menu", aby wyjść.

Aby ustawić tryb "control":

Naciśnij "menu".

Naciśnij " ∨" , aby wybrać " Tryb" . Naciśnij enter' .
Naciśnij "∨" lub "∧", aby wybrać "control", a nas- 
tępnie naciśnij "enter", aby zapisać tryb. Naciśnij 
"menu", aby wyjść.
 TPrzed uruchomieniem na wyświetlaczu pompy, pojawi 
się odliczanie. Jest to "Opóźnienie startu pompy", które 
jest ustawione na te czasy: 15 sek przy wychodzeniu z 
menu z włączonym trybem "control"; 60 sek jeśli wystąpi 
wyłączenie / włączenie zasilania.

1
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"Pump Ovrde" pozwala wcześniej napełnić rurki wlotowe i wylotowe roztworem 
dozującym przed pierwszym użyciem (odpowietrzenie) i, w razie potrzeby, dozować 
manualnie do zbiornika. Zawsze należy dopilnować, aby wlotowa rurka dozująca 
osiągnęła dno roztworu podstawowego pH. Upewnij się, że rura dozująca znajduje 
się powyżej linii wody, tak aby roztwór podstawowy pH kapał do zbiornika.

UWAGA: W przypadku zalewania pompy należy tymczasowo przesunąć rurkę dozującą tak, 
aby trafiła do zbiornika roztworu podstawowego pH (jeśli jeszcze nie została umocowana na 
miejscu). Pozwoli to uniknąć przypadkowego dodania roztworu podstawowego pH do zbiornika.
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24.0 Korzystanie z oprogramowania do łączenia

Po skonfigurowaniu podłączenia kontroler pH i dodaniu go do oprogramowania 
łączącego można teraz rejestrować dane i dostosowywać ustawienia w komputerze. 
Najnowsze funkcje i pomoc można znaleźć na stronie Bluelab Connect Software pod 
adresem www.bluelab.com

Dziennik danych w lokalnym komputerze.

Dostosuj ustawienia sterowania z lokalnego komputera.

Możliwość przeglądania danych i statusu ze 
zdalnego urządzenia za pośrednictwem chmury 
Google Docs ™. Wymagane jest połączenie 
internetowe do rejestrowania danych w chmurze.

23.0    Zmień podświetlenie ekranu i / lub kontrast

Można je ustawić tak, aby najlepiej odpowiadały poziomom światła w 
otoczeniu, w którym podłączony jest regulator pH.
Podświetlenie można ustawić na 0%, 25%, 50%, 75% lub 100%.
Kontrast można ustawić w zakresie od 0 do 30.

Aby zmienić podświetlenie ekranu:

Naciśnij "menu".

Naciśnij "∨", aby znaleźć "Backlight".
Naciśnij enter'.

Naciśnij "∨" lub "∧", aby wybrać żądaną 
wartość. Naciśnij "enter", aby zapisać, 
następnie "menu", aby wrócić do głównego 
ekranu.

Aby zmienić kontrast ekranu:

Naciśnij "menu".

Naciśnij "∨", aby znaleźć "Contrast". 
Naciśnij enter'.

Naciśnij "∨" lub "∧", aby wybrać żądaną 
wartość. Naciśnij "Enter", aby zapisać. 
Naciśnij "menu", aby wyjść.

1
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26.0 Czyszczenie sondy pH Bluelab
Aby zapewnić dokładne odczyty, końcówkę sondy pH należy przepłukać w wodzie i 
wyczyścić przed kalibracją, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Po 
oczyszczeniu od razu użyj sondy lub umieść nasadkę ochronną na końcówce sondy. 
Zawsze należy upewnić się, że końcówka zawiera wystarczającą ilość roztworu do 
przechowywania roztworu kCl Bluelab pH Probe, aby zakryć sondę.

Zdejmij pokrywkę do przechowywania z 
sondy pH.Przytrzymaj górną część, przekręć, 
aby go poluzować, a następnie zdejmij.

Przepłucz końcówkę sondy pH pod świeżą 
wodą z kranu.
 
Napełnij mały plastikowy pojemnik czystą wodą 
z kranu.  Dodać niewielką ilość środka 
czyszczącego, lub łagodnego detergentu (płynu do 
mycia naczyń).
Delikatnie zamieszaj końcówką sondy w 
mieszaninie. Upewnij się, że nie "stukasz" sondą 
pH w bok pojemnika, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie sondy. Spłucz 
dokładnie pod świeżą bieżącą wodą, aby usunąć 
wszelkie ślady mieszaniny i detergentów.
Jeśli końcówka sondy wymaga usunięcia 
ciężkiego zanieczyszczenia:
Delikatnie myć szklane elementy kilkoma 
kroplami płynu do czyszczenia Bluelab pH lub 
łagodnym detergentem (płynem do mycia naczyń) 
i miękką szczoteczką do zębów.
Dobrze spłukać pod świeżą bieżącą wodą z 
kranu, aby usunąć wszelkie ślady mieszaniny 
detergentów.
Kalibruj czujnik pH po czyszczeniu, patrz rozd. 
14.0. Po zakończeniu kalibracji od razu użyj sondy 
lub zamknij nasadkę, upewniając się, że roztwór 
do przechowywania KCl zakrywa sondę.
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25.0 Nawilżanie sondy pH
Nawilżyć sondę pH w roztworze do przechowywania KCl Bluelab, gdy:
• końcówka sondy nie zawsze była przechowywana w roztworze KCl, aby 
poprawić szybkość odczytu informacji.
• końcówka sondy przypadkowo wyschła.
Nigdy nie przechowuj sondy pH w RO (odwróconej osmozy), dejonizowanej lub destylowanej. Czysta woda zmienia 
chemiczny skład sondy, powodując jej bezużyteczność.

Wyczyść końcówkę sondy pH . Upewnij się, że końcówka sondy jest 
oczyszczona przed nawilżeniem. Instrukcje znajdują się w roz 26.0.

Dodaj odpowiednią ilość roztworu KCl do plastikowego  
pojemnika, aby zanurzyć całkowicie końcówkę sondy pH.

Zluzuj, a następnie zdejmij końcówkę (jeśli jest to 
konieczne).Umieść sondę pH w pozycji pionowej w roztworze KCl.

Pozostaw do namoczenia na maksymalnie 24 godziny.
Po nawodnieniu zawsze należy skalibrować sondę pH, aby zapewnić 
dokładność, patrz rozdział 14.0.

Roztwór 
KCl
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27.0   Podręcznik rozwiązywania  problemów
Problem Powód Naprawa

Urządzenie dodane 
do oprogramowania 
nie łączy się

Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia 
urządzenia.

Wprowadź poprawny 4-znakowy kod z tyłu 
urządzenia do oprogramowania.

Słaby sygnał i / lub urządzenie 
znajduje się poza zasięgiem.

Przesuń urządzenie bliżej, usb stick con. Zapoznaj
 się również z pozycjonowaniem w dokumencie na 
stronie www

Urządzenie nie łączy się
 ponownie przy przenie -
sieniu go na jego miejsce

Urządzenie poza zasięgiem Przesuń urządzenie bliżej, usb stick con. Zapoznaj 
się również z pozycjonowaniem w dokumencie na 
stronie www

Urządzenie traci 
połączenie kiedy
sygnał jest dobry

Urządzenie może być podłączone za 
pomocą innego urządzenia, jeśli najbliższe 
urządzenie wyłączy się, wszystkie 
podłączone urządzenia również się wyłączą

Zwiększ siłę sygnału podłączonego 
urządzenia podłączonego 

odczyt pH 
nieprawidłowy

Sonda pH nie jest podłączona. Podłącz sondę pH. Sprawdź połączenie sondy pH.

Korzystanie z kalibracji fabrycznej. Skalibruj sondy pH.

Zanieczyszczona sonda/szklana 
końcówka nie są czyste. Oczyść sondę pH, a następnie skalibruj.

Stara kalibracja. Skalibruj sondy pH.

Rozbita szklana końcówka, rurka lub złącze.Wymień sondę pH.

Sonda pH jest uszkodzona lub stara. Wymień sondę pH.
Złe uziemienie (zakłócone/
skaczące odczyty pH).

Wymagany Earthlink. Podłącz czujnik 
temperatury. Idź do Menu, włącz Earthlink.

Wyświetla się ekran
"Błąd <e>"
podczas kalibracji

Stare lub zanieczyszczone roztwory 
kalibracyjne Użyj świeżych roztworów kalibracyjnych.

Brudna lub zanieczyszczona sonda pH. Oczyść sondę pH, 

Końcówka sondy pH wyschła Nawodnij sondę pH

Sonda pH jest uszkodzona lub stara. Wymień sondę pH.

Brak wyświetlania

Prąd nie jest włączony Włącz zasilanie 

Zasilacz nie jest podłączony. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego "PWR".

Zasilacz podlączony Wymień zasilacz.

Brak wyświetlania 
po początkowym 
teście LCD, 
kiedy podłączony

Podświetlenie ustawione na minimum.
Zwiększ ustawienie podświetlenia w MENU lub 
przytrzymaj przycisk <cal> podczas zasilania, aby 
przywrócić ustawienia fabryczne.

pH wyświetla
 "or", "ur", "-.-"

"or" Wartość pH powyżej zakresu.
"ur" Wartość pH poniżej zakresu.

Sprawdź połączenie sondy pH. Sonda pH może być 
wadliwa. Oczyść sondę pH, a następnie skalibruj.

"-.-" Temperatura powyżej / 
poniżej zakresu.

Roztwór <0 ° C lub> 51 ° C. Sprawdź 
temperaturę roztworu. Upewnić się, że wtyczka 
sondy temperatury jest całkowicie włożona.

Temperatura 
wyświetla"
or", "ur", "- -"

"or" Temperatura powyżej zakresu.
"ur" Temperatura poniżej zakresu.
"- -" Czujnik temp. nie jest podłączony.

Roztwór > 51 ° C 
Roztwór <0 ° C 
Upewnić się, że wtyczka sondy temp jest całkowicie 
włożona. Sonda temp. jest uszkodzona, wymienić.

Od ostatniej kalibracji pH minął 
ponad miesiąc. Oczyść sondę pH, a następnie skalibruj.

miga "HELP" 
[wykryto 
nieefektywną
kontrolę]

Symbole pH migają

Zbiornik roztworu dozującego jest pusty. Ponownie napełnić pojemnik na roztwór dozujący.

Ustawienie nieprawidłowej dawki 
w systemie.

Upewnij się, że ustawienie odzwierciedla stosowany 
roztwór dozujący. to znaczy dla Acid wybierz Down.

Nieprawidłowe czasy włączenia / 
wyłączenia dawki.

Patrz rozdział 18.0, aby poprawnie ustawić 
czas włączania / wyłączania dawki.

Roztwór z rurki wylotowej nie 
kapie do zbiornika. Upewnij się, że strumień rurki kapie do zbiornika.

Roztwór się nie miesza. Upewnij się, że roztwór korygujący pH jest 
wymieszany w zbiorniku.

Sonda pH nie widzi zmian pH, po 
dawkowaniu

Upewnić się, że sonda pH znajduje się w 
roztworze zbiornika z odpowiednim mieszaniem.
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28.0   Często zadawane pytania FAQ
Question Answer

"Strzalka w górę" lub "strzałka w dół" będą migać, gdy kontroler pH jest 
cyklu dawkowania. Obejmuje to "OnTime" i "OffTime". Pompa nie obraca 
się podczas "OffTime".

Co to są blokady 
dozowania?

Funkcja, która zatrzymuje dozowanie kontrolera ph, jeśli:
• • Sonda temperatury zmierzy temperaturę roztworu poniżej 0 °

lub powyżej 50 ° C.
• • Odczyt pH nie zmienia się po 15 cyklach dawkowania.

Czy muszę używać 
sondy temperatury 
z ATC do pomiaru 
pH?

Możesz pominąć użycie sondy ATC, jeśli: -
1) Nie używasz ustawienia EarthLink On, aby ustabilizować wartość pH
2) Temperatura twojego roztworu jest stabilna i kalibrujesz sondę pH w 
roztworach kalibracyjnych w tej samej temperaturze co roztwór w 
zbiorniku.
3) Twoje pH jest zbliżone do 7.0 pH

Dlaczego powinienem 
używać Earthlink?

Aby usunąć/zmniejszyć problemy spowodowane "prądem" wpływającymi 
na stabilność wartości pH.

Jak korzystać z 
Earthlink?

Upewnij się, że sonda ATC temp. jest zainstalowana i działa w tym samym 
roztworze co sonda pH.
Naciśnij "∨", aby zobaczyć status zachowania wartości pH mV. Zmień 
ustawienie Earthlink w MENU i ponownie obserwuj wartość pH mV.Wybierz 
opcję Earthlink, która zapewnia najniższy poziom szumów pH mV.
Jeśli żadna z opcji nie poprawi stabilności pH:

1) Skalibruj sondę pH, patrz rozdział 14.0.
2) Podejrzane problemy w sieci elektrycznej. Poproś o pomoc elektryka.

Jak określić najlepsze 
wartości dozowania 
OnTime / OffTime?

Dostosuj czas pracy tak, aby 3 do 5 dawek przesuwało pH o zaledwie 
0.1pH. Jeśli <= 2 dawki zmieniają pH o więcej niż 0.1pH, ryzykuje się 
przedawkowaniem. (zmiany pH powyżej wymaganej wartości). Jeśli zajmie 
to >= 5 dawek, będziesz miał więcej czasu aby zareagować na wszelkie 
zmiany. Możesz również uzyskać "HELP", jeśli pH nie przesunęło się 
wystarczająco,przy 15 cyklach dawkowania. Jeśli <3 dawki w ciągu 1 s 
OnTime przesuwają pH o więcej niż 0.1pH, konieczne będzie 
rozcieńczenie roztworu dozującego do niższego stężenia.

Dostosuj OffTime tak, aby ostatnia dawka była całkowicie wymieszana 
przed rozpoczęciem kolejnego cyklu dawkowania.Jeśli czas OffTime 
jest zbyt krótki, ryzykujesz przedawkowaniem .Jeśli czas OffTime jest 
zbyt długi, korekta zmian pH potrwa dłużej niż to konieczne.

Jak zresetować kontroler 
pH  do"fabrycznych 
ustawień domyślnych"?

Przytrzymaj przycisk <cal> i włącz zasilanie. Puść przycisk, gdy na ekranie 
pojawi się "Przywróć ustawienia fabryczne".

Jak zresetować 
kalibrację pH do
"Domyślna"?

Nie powinieneś tego robić. Sonda pH może być kalibrowana w 
dowolnym momencie podłączenia do kontrolera pH. Postępuj zgodnie z 
krokami kalibracji w rozdziale 14.0.

Dlaczego migają 
"strzalka w górę" lub 
"strzałka w dół" ale 
pompa się nie kręci?
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29.0   Specyfikacja techniczna

pH

Parametr kontrolny pH - wybierany przez użytkownika w 
jednym kierunku (w górę lub w dół)

Zakres kontroli 0.1 – 13.9 pH

Dawka 10 ml na minutę

Tolerancja 0.1 pH

Dokładność w 25 ° C ±0.1 pH

Kalibrowanie Dwa lub trzy punkty
(pH 7,0 i pH 4,0 i / lub pH 10,0)

Kompensacja temperatury
Tak

(jeśli sonda temperatury 
znajduje się w tym samym 

roztworze co sonda pH)

Środowisko działania 0 - 50°C

Siła sygnału
Wewnątrz: 20 metrów Zewnętrzne pole 

widzenia:Do 50 metrów

Pasmo częstotliwości 2.4 GHz ISM

Wymagania systemowe

Microsoft Windows XP lub nowszy dla 
oprogramowania Bluelab Connect. * Do 
rejestrowania danych w chmurze wymagane 
jest połączenie internetowe

Certifications
CE, FCC, IC. 

Contains Model XBEE2 Radio, IC: 
4214A-XBEE2, FCC ID: OUR-XBEE2

Power source

Input: 100-240 Vac, 50-60 Hz, 5 VA,
4 interchangeable plug types 

(USA, Euro, UK, NZ/AUS)
Output: 24VDC 0.4Amp

Języki wyświetlania ekranu English, Deutsch, Español, 
Français, Nederlands




